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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى در پیش بینى خالقیِت دانشجویان معمارى در 

طراحى فضاهاى درمانى است. پژوهش حاضر از نوع همبستگى بوده و جامعه  ى آمارى آن را تمامى دانشجویان ترم 

هفت معمارى دانشگاه محقق اردبیلى در نیمسال اول سال تحصیلى 1397-1396 تشکیل داده اند که از بین آن ها 

با استفاده از روش نمونه گیرى در دسترس، 30 دانشجو انتخاب شدند. براى اندازه گیرى خودکارآمدى تحصیلى، 

انگیزش تحصیلى و خالقیت به ترتیب از ُخرده مقیاس هاى خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى برگرفته از پرسشنامه 

عملکرد تحصیلى درتاج (1383) و مقیاس خالقیت برگرفته از پرسشنامه خالقیت چارلز شیفر استفاده شد. 

ارتباط میان سه ریز  معیار انگیزش، خودکارآمدى و خالقیت با استفاده از آزمون همبستگى پیرسون سنجیده شد. 

این ضریب میان انگیزش تحصیلى و خالقیت دانشجویان برابر 0/433 بوده که بیانگر ارتباط مستقیم میان این دو 

گویه به صورت متوسط مى  باشد. سطح معنى  دارى این مقایسه، ارتباط معنى  دار را میان این دو متغیر بیان مى  دارد 

(P =0/014). همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد از بین دو زیر مقیاس خودکارآمدى و انگیزش، 

تنها انگیزش است که به صورت معنى دارى خالقیت دانشجویان معمارى را پیش بینى مى کند. با یک واحد افزایش 

در میزان انگیزش، 0/45 واحد افزایش در میزان خالقیت اتفاق خواهد افتاد.
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مقد مه
حل مسأله و خالقیت در باالترین سطح فعالیت  هاى شناختى انسان 
قرار دارد و از با ارزش  ترین اهداف تربیتى و آموزشى محسوب مى  شود. 
خالقیت یکى از عواملى است که ارتباط تنگاتنگى با یادگیرى دارد. 
در سال  هاى اخیر نظام آموزشى ایران بر فعال  سازى فراگیران در امر 
پرورش  فراگیران،  کردن  فعال  از  است. هدف  داشته  تأکید  یادگیرى 
خالقیت آن  هاست. خالقیت یک فعالیت فکرى و ذهنى است که همواره 
در تمام ابعاد زندگى انسان به عنوان یک نیاز بزرگ مطرح بوده است 
(رحیمى  مند، عباس  پور، 1395، 12) و افراد داراى این مهارت قادر به 
 Dewaelsche, 2015,) بود  خواهند  اطالعات  و  دانش  سازمان دهى 
131). عالوه بر این، امروزه فارغ التحصیالن دانشگاهى به طور فزاینده در 
حال یافتن جایگاه جهانى و ارائه خدمات آموزشى در شرایط بین المللى 
بین المللى  صالحیت هاى  و  ویژگى ها  کسب  آن،  الزمه  ى  که  هستند 
است (AlperAy, Karakaya, Yilmaz, 2015, 37). در واقع هدف 
اصلى همه مؤسسات آموزشى ایجاد توانایى حل مسئله و خالقیت در 
دانش  آموزان است. بدیهى است که براى تحقق این اهداف مسئولیت 
سنگینى بر دوش مراکز آموزشى به ویژه آموزش و پرورش است (ابطحى، 
ندرى، 1390، 21). فرآیند خالق یک فرآیند هدفمند و جهت  دار یا به 
نفع شخصى یا به نفع گروه اجتماعى است. افراد خالق داراى ویژگى  هایى 
مانند انگیزه پیشرفت در سطح باال، کنجکاوى زیاد، عالقه زیاد به نظم، 
کار،  در  انضباط  و  پشتکار  کامروا،  شخصیت  خودکفایى،  و  قاطعیت 
استقالل و داراى تفکر انتقادى و تفکر شهودى هستند (سیف، 1383).

هستند،  مرتبط  خالقیت  با  به گونه اى  که  متغیرهایى  ازجمله 
خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى مى باشد. یکى از ابعاد مهم در توسعه 
به عنوان  دانشگاه  به  دسترسى  که  زمانى  است. در  آن  یادگیرى  علم، 
مکانى براى یادگیرى دانش براى پیشرفت جامعه ضرورى است، توجه 
به عملکرد تحصیلى از اهمیت ویژه  اى برخوردار است. شاید به همین 
دلیل است که نظریه  پردازان آموزشى بیشتر تحقیقات خود را بر شناخت 
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلى متمرکز کرده  اند. براى دانش  آموزان و 
دانشجویان، معدل نشان  دهنده توانایى علمى آن  ها براى ورود به دنیاى 
کار، اشتغال و آموزش عالى است (حجازى و دیگران، 1388). بررسى 
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلى دانشجویان یکى از ارکان اساسى ارتقاى 
کیفیت نظام آموزشى به ویژه دانشگاه  ها است. این امر تأثیر بسزایى در 
تدوین و اجراى یک برنامه آموزشى مناسب و کارآمدتر و در نتیجه بهبود 
کیفیت آموزش دارد (همایى و دیگران، 1388، 53). ازجمله معیارها و 
حوزه هاى مربوط به عملکرد تحصیلى را مى توان عامل خودکارآمدى، 
اشاره  انگیزش  و  پیامد  کنترل  فقدان  برنامه ریزى،  هیجانى،  تأثیرات 
کرد (درتاج، 1383). در این راستا متغیرهاى خودکارآمدى و انگیزه  ى 

تحصیلى از جمله عواملى هستند که مورد توجه قرار مى  گیرند.
اطمینان فرد در انجام تکالیف تحصیلى (به طور مثال اطمینان از 
خواندن کتب درسى، فعالیت کالسى و پرسشگرى و نیز آمادگى کافى 
براى شرکت در امتحانات) در حوزه  ى خودکارآمدى تحصیلى به شمار 
و  لواسانى  غالم على  1993؛ به نقل از  همکاران  و  مى  آید(سولبرگ 
همکاران، 1389). بندورا1 در سال 1989 معتقد بود متغیر خودکارآمدى 
در  محصلین  درك  و  عقاید  افکار،  مطرح کننده  ى  تحصیل،  بُعد  در 

تحصیلى  تکالیف  رساندن  انجام  به  در  ایشان  توانمندى  هاى  با  رابطه 
است. همچنین خودکارآمدى در نظریه  ى شناختى-  اجتماعى بندورا از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم مورد مطالعه است. نظریه  ى شناختى-

اجتماعى بندورا رفتار انسان را نه تنها در کنترل متغیرهاى محیطى، 
بلکه ذهن و روان انسان را به عنوان یک متغیر تأثیرگذار و حیاتى در آن 
مى  داند (Pajares, 2002, 78). از دید بندورا در این نظریه مهم ترین 
 Bandura,) است  خودکارآمدى  انسان،  رفتار  ترسیم  کننده  ى  عامل 
191 ,2000). هم چنین از خودکارآمدى به عنوان قضاوت فرد در مورد 
توانایى انجام اعمال خود یاد مى  شود که به کمال و رشد شخصیت انسان 
مى  انجامد  (Ajibola, 2007, 62). خودکارآمدى نقش تعیین  کننده  اى 
در میزان تالش افراد براى هر فعالیت، مدت زمان اصرار بر رویارویى با 
موانع یا انعطاف  پذیرى آن  ها در موقعیت  هاى مختلف دارد (عربیان و 
دیگران، 1383، 360). پایین بودن سطح خودکارآمدى در افراد سبب 
بهره  گیرى نامطلوب از مهارت  هاى آموخته شده مى  گردد و بالعکس، میل، 
تالش، استقامت و پافشارى بیشتر در انجام وظایف محوله در نتیجه  ى 
 .(Linnerbrink, 2003) به دست مى  آید خودکارآمدى باال  احساس 
چالش  هایى  را  وظایف  دارند،  قوى  خودکارآمدى  باورهاى  که  افرادى 
مى  دانند که باید بر آن  ها غلبه کنند، نه تهدیدى براى اجتناب. این افراد 
عمیق  تر در فعالیت  ها شرکت مى  کنند و تالش بیشترى براى شکست 
ضعیفى  خودکارآمدى  باورهاى  که  افرادى  برعکس،  مى  دهند.  انجام 
دارند، وظایف را سخت تر از آن  چه که قبًال هستند، مى یابند که منجر 
 Pajares,) به استرس، افسردگى و دید محدود در حل مسأله مى شود

.(2002, 25
انگیزش تحصیلى، همان طور که توسط کالرك2 و شروت3 در سال 
2010 تعریف شده است، به انگیزه  ها، نیازها و عواملى اطالق مى  شود که 
فرد را به شرکت در محیط  هاى آموزشى و کسب مدرك سوق مى  دهد. 
توجه به انگیزه در جهت  دهى و تداوم رفتار دانش  آموز در فرآیند آموزشى 
 Snyder, Shorey, Cheavense, Pulvers,) است اهمیت  حائز 
و  آموزش  آن  که  به  توجه  با   .(Adams, & Wiklund, 2002, 820
پروش نقش مهمى جهت آماده  سازى و شکل  گیرى رفتار دانش  آموزى 
براى ورود این گروه به دانشگاه  ها را برعهده دارد، ازاین رو نویسندگان 
ترجیح دادند از مطالعات انجام شده در این زمینه بهره جویند. اصطالح 
انگیزش از فعل التین Movere  به معناى حرکت مشتق شده است. 
مفهوم کلى حرکت، منعکس  کننده  ى این مفهوم کلى است که انگیزه 
چیزى است که ما را وادار به حرکت مى  کند و به ما کمک مى  کند وظایف 
خود را انجام دهیم. انگیزه همچنین به عنوان فرآیندى تعریف مى  شود 
 Pintrich,) که توسط آن فعالیت هدف  گرا برانگیخته و حفظ مى  شود
2006). ساختار انگیزش تحصیلى در محیط  هاى آموزشى به رفتارهایى 
 Pintrich,)اطالق مى  شود که با یادگیرى و پیشرفت مرتبط هستند
تحصیلى را تمایل یادگیرنده  انگیزه  ى  دسى4  و رایان5   .(2002, 60
به درگیر شدن در فعالیت یادگیرى و تالش مستمر در انجام دادن و 
به پایان رساندن آن فعالیت مى دانند (Ryan, 2000, 54). نظریه  ى 
خودتعیینى دسى و رایان رایج  ترین نظریه در زمینه انگیزش تحصیلى 
است (Deci, 1985, 227). بر اساس این نظریه، انگیزه به ندرت شامل 



55
نقش خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى در پیش بینى خالقیت دانشجویان 

معمارى؛ نمونه پژوهى: دانشکده  ى معمارى دانشگاه محقق اردبیلى اردبیل)

ىك پدیده واحد مى شود. افراد نه تنها در میزان انگیزه، بلکه در جهت 
و نوع انگیزه نیز با هم تفاوت دارند و این تضاد در نوع انگیزه مربوط 
به ایده ها و اهداف اساسى است که باعث انجام کار مى  شود(طالبى و 

دیگران، 1391، 153-137).
انگیزه پدیده  اى ذاتى است که تحت تأثیر چهار عامل موقعیت (محیط 
بیرونى و محرك  ها)، خلق وخوى (وضعیت درونى ارگانیسم)، هدف (هدف 
رفتار، هدف و گرایش) و ابزار (وسایل رسیدن به هدف) قرار مى  گیرد. 
انسان  ها در راستاى دستیابى به غرایز و نیاز  هاى خود نیازمند انگیزه و 
محرك هستند. انگیزه  ى پیشرفت تحصیلى براى دانشجویان از اهمیت 
ویژه  اى برخوردار است. باال بودن میزان انگیزه یک محرك ضرورى جهت 
موفقیت در انجام کارها و یا نیل به اهداف مى  باشد (محمدى  پور، 1384، 
86)؛ ازاین رو، مى  توان گفت انگیزه توجیه کننده ى رفتار افراد است و 

مشخص مى  کند که چرا آن  ها به شیوه خاصى عمل مى  کنند.
قضاوت در مورد خودکارآمدى به دلیل نقش مهمى که در ایجاد 
انگیزه  ى درونى ایفا مى  کند بسیار مهم و حساس است. انگیزه  ى درونى 
زمانى ایجاد مى  شود که فرد براى دستیابى به استانداردهاى هیجان  انگیز 
براى  بالقوه  خودکارآمدى  ادراك  نیز  حالت  این  مى  کند. در  تالش 
حصول  صورت  در  و  مى  شود  ایجاد  فرد  در  معیارها  این  به  دستیابى 
نتیجه به خودارزیابى مثبت دست مى  یابد. این عالقه  ى درونى منجر به 
تالش  هاى فردى طوالنى مدت بدون حضور پاداش  هاى محیطى مى  شود 
(ابوالقاسمى و جوانمیرى، 1391، 13). خودکارآمدى باال مى تواند نقش 
معین کننده اى در انگیزش درونى و پیشرفت تحصیلى فراگیران داشته 

.(Pajares, 2002, 111) باشد
تعریف  در  پژوهشگران  و  روانشناسان  که  متعددى  نظریه  هاى  در 
کردند، عوامل زیادى همچون  گزارش  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  خالقیت 
انگیزش، سبک هاى تفکر، ویژگى ها و نگرش هاى شخصیت و هوش بر 

خالقیت اثر دارند (لطیفیان و البرزى، 1385).
سانتروك6 در سال 2004 تعریف خالقیت را این گونه ارائه داده است: 
توانایى اندیشیدن درباره  ى امور به راه ها و روش  هاى تازه و غیرمعمول و 
رسیدن به راه حل هاى منحصربه فرد براى مسائل (رهنما و عبدالملکى، 

.(55 ،1388
خالقیت شناختى نشان  دهنده مجموعه  ى توانمندى  ها و پتانسل فرد 
بدیع است. به عبارت  براى تولید ایده  ها، آثار و فرآورده  هاى جدید و 
و  شرایط  با  جدیدى  سازگارى  فرد  که  مى  شود  باعث  خالقیت  دیگر، 
موقعیت  هاى محیطى به شکلى غیرعادى اما مفید پیدا کند. بنابراین، 
کارشناسان معتقدند خالقیت در عین داشتن توانایى استدالل در درون 

.(Runco & Albert, 2006) خود، با تخیل و واگرایى همراه است
شعبانى در سال 1383 تفکر خالق را تفکرى مى  داند که مسائل 
دشوار و حل نشده را حل مى  کند یا راه  حل  هاى جدیدى براى مسائل 
حل نشده گذشته کشف مى  کند و معتقد است که این نوع تفکر معموالً 
منجر به اختراع مى  شود. رابرت گانیه7 آفرینندگى را نوعى حل مسئله 
مى داند و معتقد است که اعمال آفرینشى مانند رفتار حل مسئله، متکى 
است بر حجم زیادى از دانش قبلى(سیف،1383 ). تورنس خالقیت را 
با جزئیات بیشتر و به عنوان نوعى حل مسئله مى  بیند. از نظر وى، تفکر 
خالق مختصر عبارت است از فرآیند احساس مشکالت یا کاستى  هاى 
اطالعاتى، فرضیه  سازى در مورد حل مسائل و رفع نواقص، ارزیابى و 

به  نتایج  انتقال  نهایت  در  و  آن  ها  مجدد  بررسى  فرضیه  ها،  آزمون 
دیگران(رجایى، 1389).

برخى از مطالعات نشان داده  اند که بین خالقیت و پیشرفت تحصیلى 
رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. تعدادى از این مطالعات عبارت اند 
از: مان8؛ 2006؛ رانکو9؛ 2007؛ دیویس10؛ 2008؛ فلیث11، رنزلى12 و 
وستبرگ13، 2002؛ حسینى، 1386؛ عبدالملکى، 1388. مطالعات دیگر 
نشان داده است که خالقیت با اهداف تسلط  گرا رابطه مثبت و معنادار، 
با اهداف عملکردى و اجتناب از عملکرد رابطه منفى و معنادارى دارد و 
با اجتناب از تسلط رابطه معنادارى ندارد. ریان و دسى، 2000؛ به پژوه، 
افروز، ساداتى و ملتفت، 1389 از جمله  ى این مطالعات هستند. عالوه بر 
این، افراد با خالقیت باال بیشتر از افراد با خالقیت پایین از راهبردهاى 
شناختى سطح باال استفاده مى  کنند. مطالعات فریر و کولینگز، 1991؛ 
حسینى،  و  عابدى، 1385  گرین، 2007؛  آسموس، 2001؛  و  جیمز 

1386نیز به همین امر اشاره دارد. 
مطالعات انجام شده در دانشگاه پالتسبرگ14 ایاالت متحده آمریکا 
در سال 1977 نیز نشان داد، درك دانشجویان پرستارى از خالقیت 
 Marriner,) خود، کم تر از دانشجویان سایر رشته  هاى تحصیلى است
57 ,1977). همچنین فاسنشت15 در بررسى مطالعات انجام شده بر روى 
دانشجویان پرستارى بین سال هاى 1966-    1999 مى نویسد که نمره 
برنامه  ابتداى  از  پرستارى  کارشناسى  آخر  سال  دانشجویان  خالقیت 
 Fasnacht, 2003,) درسى نسبت به ابتداى دوره کاهش یافته است
195). مطالعه زعیم تفاوت معنادارى بین میزان خالقیت دانشجویان 

رشته هاى تحصیلى موردمطالعه را نشان نداد (مهین  زعیم، 1378).
به عقاید فرد در رابطه با توانمندى  هاى مورد نیاز براى انجام دادن 
تعیین شده ى  هدف  هاى  به  شدن  نائل  یا  و  تحصیل  طول  در  تکالیف 
تحصیلى    خودکارآمدى      مى  گویند     (Bundora,  1989,   15).خودکارآمدى 
 Schunk,) تحصیلى بر روى یادگیرى و پیشرفت تحصیلى تأثیرگذار است
207 ,1991). خودکارآمدى تحصیلى نیز بر انتخاب فعالیت  ها، تالش 
انجام شده، پشتکار و ثبات در انجام تکالیف و دستاوردهاى تکالیف تأثیر 
مى  گذارد. خودکارآمدى تحصیلى یکى از عواملى است که نقش مهمى 
در عملکرد تحصیلى دارد تا جایى که دانش  آموزان با خودکارآمدى باال 
نسبت به دانش  آموزان با خودکارآمدى پایین پیشرفت بیشترى کسب 

مى  کنند (زینلى پور و همکاران، 1388، 13). 
بر اساس شواهد تجربى، خودکارآمدى تحصیلى و عملکرد تحصیلى 
داراى رابطه  ى مثبت و معنى  دارى هستند. پاجارس16 و شانک17 در سال 
2001، عقیده دارند، خودکارآمدى و عملکرد تحصیلى تأثیر متقابل و 
مستقیم بر یکدیگر دارند. سماوى و همکاران، در مطالعه  اى در سال 
2012، امید و باورهاى خودکارآمدى تحصیلى را در میان دانش  آموزان 
با سطح تحصیلى باال و پایین مقایسه کردند. آن  ها از این مطالعه نتیجه 
در  امید  و  تحصیلى  خودکارآمدى  باورهاى  متغیر  دو  هر  که  گرفتند 
دانش  آموزان با سطح تحصیلى باال به طرز معنى  دارى بیشتر است. در 
این راستا پژوهش هاى کریم زاده و محسنى (1385)، عابدینى (1390)، 
(1392)، طیمورى فرد و فوالدچنگ  (1393)، رحمانى  عاشورى 
(1391)، الهى مطلق، امرایى، یزدانى، عبدالرحیم (2011)، کاسیدى18 
و ایچوز19 (2000)، به رابطه مثبت خودکارآمدى با پیشرفت تحصیلى 

اشاره دارد.
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با توجه به تأثیر انگیزش پیشرفت تحصیلى بر موفقیت دانش آموزان، 
در دهه هاى اخیر روانشناسان به دنبال شناسایى عوامل مؤثر بر انگیزش 
پیشرفت تحصیلى بوده اند. یافته  هاى پژوهش آن  ها نشان داد که متغیرهاى 
شخصیتى، خانوادگى، تحصیلى و اجتماعى با این ساختار مرتبط هستند 
(Masaali, 2007). به عنوان مثال، در یک مطالعه، متغیرهاى شخصیتى 
دانش  آموزان به طورکلى و عزت نفس و انگیزه  ى پیشرفت تحصیلى به طور 
 Abouserie,) خاص تأثیر ذاتى بر یادگیرى و پیشرفت تحصیلى داشتند
26-19 ,2009).  برخى دیگر مطالعه خود را به عنوان راهى براى ادغام 
پیشرفت  انگیزه  ى  و  شخصیت  یادگیرى،  سبک  فکرى،  شایستگى 
تحصیلى به عنوان عامل پیش  بین در پارامتر موفقیت تحصیلى در سطح 
آموزش دانشگاهى مطرح نموده  اند (Busato, 2009, 1062). در یک 
مطالعه، عوامل شخصیتى اعم از جایگاه اجتماعى و احترام فرد به عنوان 
زیرمعیارهاى انگیزش، مهم ترین پارامترها در انتخاب رشته  ى پزشکى 
توسط دانشجویان این گروه محسوب شد (محمدى  پور، 1384، 90). در 
دانشکده پزشکى پنسیلوانیا، 90 درصد دانشجویان از برنامه درسى راضى 
هستند و بیشتر آن  ها عالقه  مند به کارهاى تحقیقاتى در مراکز دانشگاهى 
در پایان دوره پزشکى هستند (Watt, 2005, 8). در مطالعه  اى دیگر 
بر روى دانشجویان رشته  ى دندانپزشکى، این نتیجه حاصل گردید که 
انگیزه  ى دختران و پسران برحسب جنسیت در انتخاب این رشته متفاوت 
بوده است (Gallagher, 2007). به عنوان مثال، دانشجویان پسر بیشتر 
عامل درآمد و دانشجویان دختر توصیه  هاى خانواده را در انتخاب رشته  ى 
خود در نظر داشته و دخالت داده  اند(هاشمى  پور، 1385، 109). از طرفى، 
محققان عمده عوامل کاهش میزان انگیزه به تحصیل را کم بودن سطح 
متغیرهایى مانند عزت نفس، امیدوار بودن به آینده، کیفیت برنامه  ى 
آموزشى و عوامل مؤثر بر آن، تجرد و یا متأهل بودن دانشجویان و میزان 
درآمد دانشجویان و خانواده  هایشان عنوان کرده  اند (مولوى و دیگران، 
1386، 53). همچنین، افت انگیزش و صدمه به آن، بدبینى، افسردگى 
و استرس را منجر مى  شود. از سوى دیگر این عوامل که به دنبال صدمه 
به انگیزش ایجاد مى  شود عملکرد تحصیلى دانشجویان را تحت تأثیر قرار 
داده و باعث افت و لطمه به آن مى  شود (عسکرى، 1384، 455). در 
راستاى این نتایج، محققان بر این باورند که به جهت افزایش انگیزش و 
ایجاد رغبت در دانشجویان و محصالن، فضاى آموزشى بایستى مناسب، 
با امکانات آموزشى کافى و مطلوب و مرتبط با نیاز این گروه طراحى 

شود(ادهمى و دیگران، 1381، 56). مطالعات در غرب به طور گسترده 
پدیده انگیزش تحصیلى را مورد بررسى قرار داده است. در ایران این 

پدیده کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است.
مى  مى در مطالعه  ى خود به این نتیجه دست یافت که خودکارآمدى 
 Mimi, 2004,) و انگیزش تحصیلى رابطه  ى مثبتى با یکدیگر دارند
را  تحصیلى  انگیزه  ى  و  تحصیلى  خودکارآمدى  نیز  نیلسن20   .(287
 Nilsen, 2009,) داراى رابطه  ى مثبت با عملکرد تحصیلى معرفى کرد
باورهاى  دادند  نشان  خود  مطالعه  در  همکارانش  و  زیمرمن21   .(544
مثبت دانش  آموزان در مورد یادگیرى توانایى  هاى خودتنظیمى باعث 
بهبود  نهایت  در  و  تحصیلى  عملکرد  در  آن  ها  خودکارآمدى  افزایش 
عملکرد تحصیلى دانشجویان مى  شود، به این معنى که فعالیت تحصیلى 
خودجوش دانشجویان تحت تأثیر باورهاى خودکارآمدى قرار مى  گیرد 
(Ferla, 2009, 499). چیو و چنگ22 نشان دادند که دانشجویان با 
خودکارآمدى باالتر اهداف سطح باالترى را براى خود تعیین مى  کنند 
 Cheng & Chiou,) مى  شود  آن  ها  موفقیت  به  منجر  نهایت  در  که 

.(2010, 1
دروس طراحى معمارى نقشى محورى در آموزش مهندسى معمارى 
دارد و اهمیت آنچه از نظر دانش تجربى و چه از نظر تئورى  هاى مرتبط 
بر هیچ کس پوشیده نیست. بیشتر فرآیندهاى معمارى نیازمند ابتکار 
عمل با پشتوانه خالقیت هستند که نیازمند دانش و پرورش است. زیرا 
در کارگاه  هاى طراحى معمارى، علوم آموخته شده در سایر دوره  ها با 
هم ترکیب مى  شوند تا به دانش  آموزان در شناسایى پاسخ  هاى خالقانه 
کمک کنند (شریف، 1393، 23). بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و 
همچنین نبود مطالعه  اى که بتواند به طور هم زمان متغیرهاى پژوهش 
حاضر را بررسى کند، محققان را بر آن داشت تا نقش خودکارآمدى 
تحصیلى و انگیزش تحصیلى در پیش بینى خالقیت دانشجویان معمارى 
حاضر  مطالعه  ى  پرسش هاى  براین اساس،  دهند.  قرار  موردمطالعه  را 

عبارت اند از:
1. آیا خودکارآمدى تحصیلى و انگیزش تحصیلى ارتباط معنى  دارى 

با خالقیت دانشجویان معمارى داد؟
انگیزش  و  تحصیلى  خودکارآمدى  متغیرهاى  از  یک  هر  سهم   .2

تحصیلى در پیش بینى خالقیت دانشجویان معمارى چقدر است؟

روش پژوهش
طرح تحقیق در این پژوهش یک مطالعه توصیفى همبستگى است 
که در آن رابطه  ى بین متغیرهاى خودکارآمدى تحصیلى و انگیزش 
جامعه  است.  شده  بررسى  معمارى  دانشجویان  خالقیت  با  تحصیلى 
آمارى مورد مطالعه در این پژوهش، تمامى دانشجویان مقطع کارشناسى 
رشته مهندسى معمارى در نیمسال اول سال تحصیلى 1397  -  1396 
بوده که در این نیمسال، مشغوِل گذراندن واحد درسى طرح معمارى 4 

(طراحى فضاهاى درمانى) مى باشند.
حجم نمونه در پژوهش حاضر 30 نفر بوده که شامل دو گروه 15 
به  بوده است.  شمارى  کل  شکل  به  نمونه گیرى  شیوه    ى  است.  نفرى 
این صورت که ابتدا براى دستیابى به گروه هاى موردمطالعه، کلیه  ى 
دانشجویانى که در نیمسال اول سال تحصیلى 1397-1396 مشغول 

گذراندن واحد درسى طرح معمارى 4 (طراحى فضاهاى درمانى) بودند، 
مشخص شدند. در مرحله  ى بعد، دو گروه متمایز از کالس طراحى با 
به منظور  بود).  استاد مشابه انتخاب شد (جمعیت هر کالس 15 نفر 
جمع  آورى داده  ها در پژوهش حاضر، از سه پرسش  نامه  ى خودکارآمدى 
تحصیلى، انگیزش تحصیلى و خالقیت استفاده شده است که به شرح 

زیر مى  باشند:
الف) ُخرده مقیاس خودکارآمدى تحصیلى برگرفته از پرسشنامه  ى 
عملکرد تحصیلى: ابزار سنجش عملکرد تحصیلى دانشجویان در این 
فام است. این پرسشنامه  و  پژوهش، مقیاس عملکرد تحصیلى تیلور 
به عنوان اقتباسى از پرسشنامه و پژوهش  هاى فام و تیلور در حوزه  ى 
ریزمعیارهاى  پایایى  و  اعتبار  است و  شده  استفاده  تحصیلى  عملکرد 
آن براى جامعه  ى ایران تأیید شده است (فام و تیلور، 1999، به نقل 
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از درتاج، 1383). در این پرسش نامه طى 47 سؤال، 5 حوزه مربوط 
تأثیرات  خودکارآمدى23،  عامل  از  عبارت اند  که  تحصیلى  عملکرد  به 
هیجانى24، برنامه ریزى، فقدان کنترل پیامد و انگیزش25 اندازه  گیرى شده 
است. میزان پایابى این آزمون با روش همسانى درونى آلفاى کرونباخ 
0/74 است. ُخرده مقیاس خودکارآمدى تحصیلى این پرسشنامه شامل 
18 گویه است که دانشجویان بر اساس یک پیوستار پنج درجه اى، از هیچ 

تا خیلى زیاد، به آن پاسخ مى گویند.
ب) ُخرده مقیاس انگیزش تحصیلى برگرفته از پرسشنامه  ى عملکرد 
تحصیلى: ُخرده مقیاس انگیزش تحصیلى این پرسشنامه شامل 6 گویه 
است که دانشجویان بر اساس یک پیوستار پنج درجه اى، از هیچ تا خیلى 

زیاد، به آن پاسخ مى گویند.
ج) ُخرده مقیاس خالقیت برگرفته از پرسشنامه  ى خالقیت چارلز 
شیفر: ابزار سنجش خالقیت، پرسشنامه  اى برگرفته از پرسشنامه آزمون 
خالقیت چارلز شفر است که در 30 سؤال دوگزینه  اى (بله، خیر) طراحى 
شده و هر آزمودنى با گزینه بله و خیر نظر موافق و مخالف خود را بیان 
مى  دارد. از 30 سؤال مربوط به این آزمون، سؤال هاى شماره  ى 3 و 13 
جزء سؤال هاى کنترل هستند و جهت بررسى صحت پاسخگویى افراد 
به سؤاالت پرسشنامه در نظر گرفته شده است؛ به این معنى که در 
بررسى نهایى، در هیچ یک از ابعاد خالقیت مؤثر واقع نخواهد شد. به 
هرکدام از سؤاالت دیگر نیز در صورت جواب صحیح نمره 1 و در صورت 
پاسخ اشتباه نمره صفر تعلق خواهد گرفت. در انتها، با توجه به اینکه 
هرکدام از سؤاالت دربرگیرنده  ى کدام بُعد از ابعاد پنج گانه خالقیت باشد، 
نمره  ى مربوط به آن محاسبه شده و مورد آزمون قرار خواهد گرفت. ابعاد 
خالقیت موردنظر شیفر در این آزمون اعم از اطمینان از عقاید، احساس 
خیال پردازى، آزادى بیان در افکار، جهت گیرى نظرى و زیبایى شناختى، 

تمایل به نوآورى. موردسنجش قرارگرفته اند.
یافته  ها

در جدول (1) ویژگى هاى توصیفى متغیرهاى پژوهش آمده است.

با توجه به جدول (2) که بیانگر ارتباط میان سه ریزمعیار انگیزش، 
خودکارآمدى و خالقیت در دانشجویان معمارى با استفاده از آزمون 
خالقیت  و  انگیزش  میان  ضریب  این  است،  پیرسون  همبستگى 

باالترین نمرهپایین  ترین نمرهانحراف معیارمیانگینمتغیرها

61/739/5645/0078/00خودکارآمدى تحصیلى
17/362/7211/0022/00انگیزش تحصیلى

19/962/7814/0024/00خالقیت

جدول  1- توزیع متغیرهاى توصیفى در گروه نمونه.

جدول 2- نتایج تحلیل ضریب همبستگى پیرسون براى پیش بینى خالقیت 
دانشجویان معمارى در طراحى فضاهاى درمانى از طریق خودکارآمدى تحصیلى و 

انگیزش تحصیلى.
خالقیت

خودکارآمدى
0/087-ضریب همبستگى
Sig. (2-tailed)0/647

انگیزش
0/443ضریب همبستگى
Sig. (2-tailed)0/014

دانشجویان برابر با 0/443 است که بیانگر ارتباط مستقیم میان این دو 
گویه به صورت متوسط مى باشد. همچنین سطح معنى دارى این مقایسه 
نیز، ارتباط معنى دار (p=0/014) میان این دو متغیر را بیان مى دارد. در 
مقایسه میان خودکارآمدى و خالقیت دانشجویان، ضریب همبستگى 
0/087- به دست آمد که بیانگر ارتباط ضعیف و معکوس میان آن دو 
است. سطح معنى دارى نیز براى این دو متغیر ازلحاظ آمارى معنى دار 

.(p=0/647) نبود
خالقیت  پیش بینى  بر  مبنى  پژوهش  فرضیه  ى  آزمون  به منظور 
دانشجویان معمارى در طراحى فضاهاى درمانى بر اساس متغیرهاى 
خودکارآمدى تحصیلى و انگیزش تحصیلى از تحلیل رگرسیون چندگانه 
به شیوه  ى هم زمان استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون 
چندگانه با روش ورود هم زمان متغیرها در جدول (2) ارائه شده است. 
مطابق جدول، میزان ADJ.R2 برابر با 0/137 است که نشان مى دهد 
دو زیر مقیاس خودکارآمدى و انگیزش، 13/7٪ از واریانس خالقیت را 
پیش بینى مى کند. همان طور که از میزان P (سطح معنى دارى) مشخص 
است، از بین دو زیر مقیاس خودکارآمدى و انگیزش، تنها انگیزش است 
پیش بینى  را  معمارى  دانشجویان  خالقیت  معنى دارى  به صورت  که 
مى کند. این جدول نشان مى دهد که با یک واحد افزایش در میزان 

انگیزش، 0/45 واحد افزایش در میزان خالقیت اتفاق خواهد افتاد.

سطح  و   t مقدار  مى شود  مشاهده   (3) جدول   در  که  همان طور 
معنادارى ضریب رگرسیون متغیر انگیزش تحصیلى در سطح 0/018 

معنادار است.
بحث 

هدف در مطالعه حاضر بررسى قدرت پیش بینى  کنندگى خودکارآمدى 
درس  در  معمارى  دانشجویان  خالقیت  میزان  در  تحصیلى  انگیزش  و 
طراحى معمارى فضاهاى درمانى است. خالقیت یکى از برجسته  ترین 
و مهم ترین صفات است. بنابراین، این ویژگى یکى از اصلى  ترین اهداف 
آموزش و پرورش مى  باشد. بدین منظور، شناخت متغیرهاى تأثیرگذار 
بر خالقیت جامعه را در نیل به آموزش خالقانه و تربیت دانشجویان 
و  هوش  نظیر  عواملى  حوزه  این  پژوهشگران  مى  کند.  کمک  خالق 
استعداد  عوامل شناختى)، متغیرهاى محیط اطراف (مانند متغیرها و 
عوامل سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى) و عوامل مؤثر در تیپ 
شخصیتى( انگیزش درونى، خود رهبرى و ...) را به عنوان عوامل تأثیرگذار 

بر خالقیت معرفى کرده  اند.
کوماراجو و نادلنر در سال 2013 دریافتند که باورهاى خودکارآمدى 
ارتباط مثبتى با موفقیت تحصیلى دارد. چندین فراتحلیل صورت گرفته 
نشان دهنده  ى اندازه  ى اثِر باالى خودکارآمدى بر روى عملکرد تحصیلى 

BSEBetaTPمتغیرهاى پیش بین

2/6210/014-12/4924/766مقدار ثابت

0/1080/915-0/019-0/0050/051-خودکارآمدى

0/4500/1790/4402/5190/018انگیزش

R=443/0R2 =196/0ADJ.R2 =137/0توجه:

جدول 3- نتایج تحلیل رگرسیون براى پیش بینى خالقیت دانشجویان معمارى در 
طراحى فضاهاى درمانى از طریق خودکارآمدى تحصیلى و انگیزش تحصیلى.
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دست  نتیجه  این  به  سال 2001  در  نیز  همکاران  و  بندورا  مى باشد. 
یافتند که خودکارآمدى تحصیلى و اجتماعى و همین  طور یادگیرى خود 
موفقیت  هاى  نیز  و  تحصیلى  هدف  هاى  پیش  بینى  کننده  ى  نظم  دهى، 
مدرسه  اى و دانشگاهى مى  باشند. این یافته هم سو با این تصور غالب 
در پیشینه  ى پژوهشى است که باورهاى خودکارآمدى ارتباط مثبتى 
با موفقیت تحصیلى دارند. کوماراجو و نادلر، 2013؛ هگستاد و کانفر، 
یانگ،  همکاران، 2001؛  و  ونکوور  همکاران، 2001؛  و  بندورا  2005؛ 
1998؛ زیمرمان و بندورا، 1994 و مالتون و همکاران، 1991 نیز در 
پژوهشگران  بااین حال،  یافتند.  دست  مشابه  نتایج  به  خود  مطالعات 
اعتبار سازه  ى خودکارآمدى را به عنوان یک پیش بین موفقیت تحصیلى 
موردتردید قرار داده اند؛ به ویژه مطالعات گذشته، قدرت پیش بینى باالیى 
را بین عملکرد گذشته  ى فرد و خودکارآمدى نشان داده  اند، درحالى که 
در همین مطالعات قدرت پیش بینى منفى باور خودکارآمدى بر روى 
موفقیت تحصیلى کنونى نشان داده شده است. این مطالعات عبارت اند 
کانفر،  و  هگستاد  وود، 1989؛  و  بندورا  جوردن، 1991؛  و  بندورا  از: 
2005؛ ونکوور و همکاران، 2001. در مطالعه  ى حاضر، مقایسه  ى میان 
عامل خودکارآمدى تحصیلى و خالقیت دانشجویان معمارى، ضریب 
همبستگى 0/087- به دست آمد که بیانگر ارتباط ضعیف و معکوس 
میان آن دو است. سطح معنى دارى نیز براى دو متغیر عنوان شده ازلحاظ 

.(p=0/647) آمارى معنى دار نبود
از بین دو زیر مقیاس خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى، تنها انگیزش 
است که به صورت معنى دارى خالقیت دانشجویان معمارى را پیش بینى 

مى کند و با یک واحد افزایش در میزان انگیزش، 0/45 واحد افزایش 
در میزان خالقیت اتفاق خواهد افتاد. یافته هاى این بخش پژوهش با 
یافته هاى شیخ االسالمى و همکارش (1384)؛ آمابلى26 (2001، 1986، 
1990)؛ ویلیامز27 (2001)؛ هارند (2004)؛ رأس (2003) و آمابلى و 
همکاران (1986) هم سو بود. پژوهش  هاى ذکرشده نشان داده  اند که 
انگیزش درونى یک متغیر مهم و تأثیرگذار براى افزایش میزان خالقیت 
است. بر این اساس تأثیر انگیزش درونى بر خالقیت اثبات شده و با 
چارچوب یافته  هاى آمابلى(2001) تطابق دارد. طبق این نظریه انگیزش 
است.  خالقیت  پیش  بینى کننده  ى  اصلى  هسته  ى  و  عامل  مهم ترین 
در این نظریه؛ بر انگیزه  ى درونى به عنوان یک نقش محورى در بروز 
خالقیت تأکید شده و اعتقاد بر این است که داشتن انگیزه درونى منتج 
به بروز خالقیت در افراد مى  گردد. چراکه بدیهى است انتخاب فعالیت ها 
برحسب عالقه هاى درونى فرد باعث افزایش میزان تمرکز بر روى انجام 

آن مى گردد. 
روان شناسان انگیزش را یک مفهوم کلیدى و مهم در توضیح تمام 
اصلى ترین  از  یکى  مى دانند (بحرانى، 1384).  فرد  فعالیت  جنبه هاى 
عوامل بروز عملکرد و رفتار انسان و شاید اصلى ترین عامل جهت  دهنده 
به آن انگیزش است. موفارد28 و همکارانش (2010) معتقدند این عامل 
نیز  و  شخصیتى  تیپ  به  مربوط  ویژگى هاى  و  مهارت ها  تشکیل  در 
خالقیت افراد تأثیر به سزایى دارد. آمابلى و همکاران (1986) وجود یک 
ارتباط قوى میان انگیزه افراد و بروز خالقیت را نشان دادند و محیط 
اجتماعى یا حداقل برخى جنبه هاى آن را علت این پدیده معرفى کردند. 

در این مقاله فرآیند تحلیل نقش خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى در 
پیش  بینى خالقیت دانشجویان معمارى مطرح گردید. نتایج به دست آمده 
نشان مى  دهد، انگیزش به عنوان مفهومى که ما را به جنبش و تحرك 
محیط  هاى  در  تحصیلى  انگیزه  ى  به خصوص  به طور  و  مى  کند  وادار 
و  تحصیلى  پیشرفت  و  یادگیرى  به  که  رفتارهایى  معمارى(  آموزش 
عملکردى منجر مى  شود)، همبستگى مستقیم و به  سزایى در خالقیت 

دانشجویان معمارى داشت. بنابراین، با توجه به اهمیت خالقیت به منظور 
اساتید و  معمارى،  طراحى  براى  منحصربه فرد  راه  حل  هاى  به  رسیدن 
دانشجویان و نیز مسئولین امر برنامه  ریزى تحصیلى معمارى بایستى 
انگیزش تحصیلى و عوامل دخیل در افزایش میزان آن را به طور ویژه 

مورد توجه قرار مى  دهند.
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Problem solving and creativity are at the highest level of 
human cognitive activities and are considered as the most 
valuable educational goals. In recent years, the Iranian 
educational system has emphasized on activating learners 
in learning skills. The purpose of activating learners is to 
promote their creativity. Nowadays, university graduates 
are increasingly fi nding a global position and providing 
educational services in the international context, which 
requires the acquisition of international characteristics 
and qualifi cations. In fact, the main goal of all educa-
tional institutions is to create problem-solving ability and 
creativity in students. Architectural design courses play 
a pivotal role in education of architectural engineering 
students, and its importance is not hidden from anyone, 
either in terms of empirical knowledge or theories-relat-
ed methods. Most architectural processes require initia-
tive creativity, which requires knowledge and education; 
because in architectural design workshops, the sciences 
learned in other courses are combined to help students 
to identify creative answers. In relation to the factors af-
fecting creativity, some experts have a set of cognitive 
factors (intelligence and talent), environmental variables 
(political, cultural, economic and social factors) and per-
sonality variables (such as fi ve personality factors, intrin-
sic motivation, self-leadership characteristics, etc.) have 
been considered important. The purpose of this study is 
to determine the role of self-effi  cacy and academic moti-
vation in predicting the creativity of architecture students 
in designing therapeutic spaces. The present study was 
a correlational study and the statistical population con-
tained all of the semester 7 architecture students of Mo-
haghegh Ardebili University in the fi rst half of the aca-
demic year 1396-1397, which among them, 30 students 
were selected using census sampling method. The mean 
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age of the statistical population was 21.83 years and the 
standard deviation was 0.98. Among the 30 students who 
were studied, 7 (23.3%) were men and 23 (76.7%) were 
women. To measure academic self-effi  cacy, academic 
motivation, and creativity, the self-effi  cacy and academic 
motivation subscales, respectively, derived from the Dar-
taj Academic Performance Questionnaire (2004) and the 
Charles Schaeff er Creativity Questionnaire. The relation-
ship between three subscales of motivation, self-effi  cacy 
and creativity was assessed using Pearson correlation 
test. The coeffi  cient between academic motivation and 
students’ creativity is 0.433 which indicates a direct rela-
tionship between these two items on average. Signifi cant 
level of this comparison indicates a signifi cant relation-
ship (P  =   0.014) between these two variables. Also the 
results of multiple regression tests showed that among 
two subscales of self-effi  cacy and motivation, this is only 
motivation that signifi cantly predicts the creativity of ar-
chitecture students. With one unit increase in motivation, 
a 0.45 unit increase in creativity will occur. According to 
psychologists, motivation is one of the key concepts and 
is used to explain the diff erent levels of performance. Mo-
tivation is one of the main causes of behavior and can be 
defi ned as the driving force of human activities and its di-
recting factor. There is a strong link between the personal 
motivation and the creativity, which is determined by the 
social environmental factors or at least certain aspects of 
the environment.

Keywords
Academic Self-Effi  cacy, Academic Motivation, Creativ-
ity, Architecture Student.
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